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Οι στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές κερδίζουν το ενδιαφέρον

Συμπληρώστε έξυπνα το μηχανογραφικό σας δελτίο λένε οι εκπαιδευτικοί, καθώς σε λίγες
ημέρες οι υποψήφιοι για την τριτοβάθμια εκπαίδευση θα κληθούν να δηλώσουν της
προτιμήσεις τους στα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Για άλλη μια χρονιά οι στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές αναμένεται να έρθουν πρώτες
στις προτιμήσεις των υποψηφίων καθώς οδηγούν σε άμεση επαγγελματική αποκατάσταση.
Οι υποψήφιοι όμως πρέπει να είναι καλά ενημερωμένοι για τις συνθήκες της εκπαίδευσης
και των σπουδών, καθώς απαιτούν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά προσωπικότητας με έμφαση
στην πειθαρχία, την υπομονή και την αφοσίωση στα καθήκοντα που απορρέουν από μια
αυστηρή ιεραρχία. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι κάθε χρόνο από τη Σχολή Ευελπίδων
αποχωρεί από το πρώτο τρίμηνο ένα σημαντικό ποσοστό της τάξεως του 20% των
επιτυχόντων.
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Στην ίδια κατεύθυνση οι νομικές σπουδές, οι ιατρικές σχολές και οι υψηλόβαθμες σχολές
του Πολυτεχνείου θα παραμείνουν, όπως όλα δείχνουν, στις πρώτες προτιμήσεις των
υποψηφίων, ανεξάρτητα από τη δυσκολία της επαγγελματικής αποκατάστασης που
παρατηρείται στους αποφοίτους μερικών εξ αυτών.

Επιπλέον, οι οικονομικές σπουδές, τα χρηματοοικονομικά, τα λογιστικά και οι σπουδές της
εμπορίας και της διαφήμισης αποτελούν σταθερό ζητούμενο της αγοράς εργασίας. Σταθερή
αξία αποτελούν και οι σπουδές της διοίκησης, με πολλές νέες αναδυόμενες ειδικότητες
όπως π.χ. η διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας (Logistics).

Σταθερά

Τέλος, σταθερή αξία σε σπουδές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι τα τμήματα των
ναυτιλιακών σπουδών, οι νέες τεχνολογίες, αλλά και ό,τι σχετίζεται με την πράσινη
ανάπτυξη και τη διαχείριση του περιβάλλοντος. Την ίδια ώρα, τα παιδαγωγικά, τα οποία
ήταν ψηλά στις προτιμήσεις είναι πιθανό τα επόμενα χρόνια να πέσει η δημοτικότητά τους,
αφού οι απόφοιτοι των σχολών δε θα μπορούν εύκολα να διοριστούν σε κάποιο σχολείο.

Παράλληλα, δε θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού
δελτίου προϋποθέτει καλή γνώση από μέρους των υποψηφίων των σχετικών τεχνικών
λεπτομερειών. Άλλωστε, ο τίτλος μιας σχολής ή ενός τμήματος δεν είναι απολύτως
αντίστοιχος με το περιεχόμενο των σπουδών και κυρίως με τα επαγγελματικά δικαιώματα
που αυτές εξασφαλίζουν. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί τονίζουν ότι η πλέον υψηλόβαθμη
σχολή δεν είναι οπωσδήποτε και η καλύτερη , γι' αυτό θα πρέπει οι υποψήφιοι να είναι
σίγουροι για τη σταδιοδρομία που θέλουν να ακολουθήσουν πριν δηλώσουν τις σχολές.

Επίσης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν κατά νου, ότι στο μηχανογραφικό θα
αποτυπώσουν τις δικές τους επιθυμίες και όχι των άλλων. Τα στερεότυπα των γονέων είναι
πάντοτε σεβαστά αλλά απέχουν από την κοινωνική δυναμική και τη σύγχρονη ζήτηση των
επαγγελμάτων.

Μερικές πληροφορίες
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Οι απόφοιτοι των τμημάτων τουριστικών επιχειρήσεων έχουν το δικαίωμα να εργαστούν ως
λογιστές ύστερα από διετή άσκηση.
Οι απόφοιτοι των τμημάτων πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και
Πειραιώς εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο εξασφαλίζοντας τα επαγγελματικά
δικαιώματα των οικονομολόγων.
Το τμήμα πληροφορικής του ΤΕΙ Αθηνών είναι το πρώτο τμήμα ΤΕΙ που υποδέχεται με
κατατακτήριες εξετάσεις αποφοίτους Πανεπιστημίου.
Οι απόφοιτοι του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης Θράκης (ΑΕΙ) αποκτούν άδεια άσκησης
επαγγέλματος κοινωνικού λειτουργού, κάτι που εξασφαλίζεται και από τα τμήματα των ΤΕΙ
της κοινωνικής εργασίας (Αθήνα, Ηράκλειο, Πάτρα).
Οι απόφοιτοι του Τμήματος Διαιτολογίας και Διατροφής του Χαροκοπείου και οι απόφοιτοι
των ΤΕΙ Διατροφής και Διαιτολογίας μπορούν να ανοίξουν δικό τους γραφείο ως ελεύθεροι
επαγγελματίες με κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα.
Όλοι οι μηχανικοί ύστερα από σύντομη εκπαίδευση και σχετικές εξετάσεις μπορούν να
υπογράφουν περιβαλλοντικές μελέτες.
Μπορεί κάποιος να περάσει σε οικονομικό τμήμα χωρίς να εξεταστεί στο μάθημα Αρχές
Οικονομικής θεωρίας . Το Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Πειραιά και το
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
ανήκουν και στο 4ο πεδίο, οι απόφοιτοί τους όμως εγγράφονται στο Οικονομικό
Επιμελητήριο, κάτι που συμβαίνει και με τους αποφοίτους του Τμήματος Δημόσιας
Διοίκησης Παντείου, που ανήκει και στο 1ο πεδίο. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με το Τμήμα
Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που βρίσκεται στο 2ο επιστημονικό
πεδίο.
ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
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